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Kareda vallavanem
Kulno Klein
Alates 22. aprillist asus
Kareda vallavanemana tööle
Kulno Klein. Kulno on põline
järvamaalane. Haridustee sai
Kulnol alguse Roosna-Alliku
8 klassilisest koolist. Edasi
õppis nii Viljandi kutsekoolis
kui ka Moskva nr 1 keskkoolis. Hetkel omandab haridust
Tallinna Ülikooli Haapsalu
Kolledžis kohaliku omavalitsuse liiklusohutuse spetsalisti
erialal kui ka Tartu Ülikoolis

eripedagoogika
erialal.
Kulno Klein on varasemalt
töötanud Järva Autokooli
juhatajana ning Päinurme
Internaatkoolis
klassi-,
matemaatika- ja tööõpetuseõpetajana, hiljem juba
direktorina. Vallavanemaga
on võimalik ühendust
saada: Tel: 38 49021 ; 5646
1544 või e-posti teel
kulno@kareda.ee
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Aasta Naine
2013

nelisel noortevõistlusel, kuid Eestis korraldati sellist võistlust esmakordselt ja
peab mainima, et sama heal organisatoorsel tasemel. Brent maadles 29kg kaaluvate poiste kaalukategoorias avaringis
Lihulast pärit poisiga ja saavutas mõlemas 2 minutilises perioodis selge tehnilise
ülekaalu. Teises ringis tuli vastu võtta
kaotus Vigalast pärit maadlejalt. Vigala
on väga tugev maadluskants, sealt pärit
Tarvi Thomberg ja Ardo Arusaar on Eestit
olümpiamängudel esindanud. Kolmandas
ringis oli vastaseks soome poiss, kes
samuti suutis meie Brendist jagu saada ja
edasi finaali pääseda. Brendile tähendas
see, et selleks korraks oli võistlus lõppenud. Vaatamata kahele kaotusele oli ta
väga julge, puudu jäi veel oskustest.
Minule näitas kogu see üritus maadluse
kui ühe ajaloolise spordiala elujõulisust
ning ilmselgelt on viimase aja jutud
maadluse ebapopulaarsusest märk spordi
süvenevast kommertsialiseerumisest, milles saab rohkem tähelepanu see, kes toob
rohkem raha sisse.

Kas tunnete ära, kes on need tublid naised:
* Sa oled kümnekonna aasta jooksul teinud ära tänuväärse töö, mida keegi teine
pole suutnud – Sa oled Kareda valla teinud
tuntuks ühe ettevõtmisega. Sa oled töökas,
energiline, tahtejõuline ja loominguline
inimene.
* Just see fraas „ väike, aga tubli”, iseloomustab Sind väga hästi. Kasvult pisike, aga
hingelt suur. Heatahtlik, koostööaldis ning
sõbralik, kuid täpne ja nõudlik. Ilmaasjata
ei virise, aga kui asjad korrast ära või miskit
muret teeb, julged selle välja öelda küll.
Hoolitsetud poe-esine, korras ja puhas
pood on meelde jäänud ka kaugematele
külalistele, kes siinkandis viibides heameelega seda poodi külastavad.
*. Sa oled andnud omalt poolt suure panuse Kareda valla rahvale. Sind võib iseloomustada kui energilist, püsivat ja tahtejõulist inimest. Sa oled sõbralik ja vastutulelik.
Sul on enesekindlust ja julgust oma mõtted
ja arvamused alati välja öelda.
Tööst vabal ajal loed palju ja võtad osa
kultuuriüritustest. Oled Kareda valla mälumängu võistkonna liige.
* Sa oled „katnud” reedeti Peetri kooli
saali rikkaliku vaimse „toidulaua” ja targad
on olnud need, kes sellelt on endale sobiva
valiku teinud. Oled juba mitme aasta jooksul toonud Kareda valda suurepäraseid

Maadlustreener Taavi Tikerpalu

järgneb lk 2

Sport

30. märtsil osales meie kooli maadlusringi õpilane Brent Bürkland (pildil)
Tallinnas peetavatel kahekordse olümpiavõitja Kristjan Palusalu 25. noorteturniiril. Võistlus oli Eesti mõistes väga suurejooneline. TTÜ spordihoone saalipõrand
oli kaetud nelja matiga, millel ühtekokku
võistles 450 alla 18 aastast noort maadlejat. Lisaks tugevamatele Eesti maadlejatele oli külalisi saabunud Lätist, Leedust,
Soomest, Rootsist ja Venemaalt. Olen
1995/96 osalenud Oslos sama suurejoo-

TÄNA LEHES

Aprill 2013

KAREDA VALLA INFOLEHT 2

Volikogu
istungilt
Märtsikuu volikogu istung toimus 16. kuupäeval. Volikogu istungist võttis osa kaheksa liiget, puudus Urmas Dikker.
Kaheksa poolt häälega kinnitati uueks vallavanemaks Kulno Klein. Vallanaema kuutöötasuks määrati 1022,59 eurot.
Kinnitati Kareda valla arengukava aastateks
2013 – 2020. Arengukavaga on võimalik
tutvuda Kareda valla veebilehel ja paberkandjal Kareda Valla Raamatukogus.
Seoses teeregistri andmete korrastamisega
muudeti Kareda vallavolikogu määrust
„Kohalike teede ja mitteavalike erateede
nimekirja kinnitamine.”
Võeti teadmiseks informatsioon valla veebilehe hetkeolukorrast ning tehti ettepanekuid selle parendamiseks.
Järgmine volikogu istung toimub 21. mail
algusega kell 16.00.
algus lk 1

Aasta Naine 2013
koolitusi aktuaalsetel, eluliselt tähtsatel
teemadel. Neid koolitusi läbides õpib inimene iseennast paremini tundma. Oled
saanud 2012. aastal üle-Järvamaalise tunnustuse MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskuse
juhtimise eest. Sa oled tegus Peetri Kooli
Hoolekogu juht, volikogu sotsiaalkomisjoni liige.
Sa oled väga aktiivne kodutütarde rühmajuht ja kahe suurepärase, toimeka ja nutika
tütre ema.
Sinu õnnelik olemise reegel on: teistele
väge andes, annad väe ka endale.
Just nii iseloomustati nelja naist, kes sellel
aastal esitati Aasta Naine 2013 nominentideks. Nüüd saad, hea vallalehe lugeja,
kontrollida, kas arvasid kirjelduste järgi
õigesti, esitatud naised olid: Helena Siiroja,
Lea Rätsep, Sirje Reinlo, Kaidi-Ly Välb.
23. märtsil toimus Kareda Valla Majas
kevadpidu, kus esitatud kandidaate tunnustati ning tiitel välja kuulutati. Aasta
Naine 2013 tiitli pälvis perearst SIRJE
REINLO, kes sai traditsiooniliselt kingituseks raamitud tunnustuse ja hõbedast sõle.
Kevadpeo õhtujuht oli humorist Margus
Abel, kes rahvast naerutas, kuid samas
rääkis ka eluliste asjade üle väga südamlikult ja mõtlemapanevalt. Meelde jäi mõte:
me ihaldame ja muretseme endale kõikvõimalikke asju, kuid 1 kõige olulisem asi,
mis meil eluks vaja on meil kõigil juba
sündides olemas – süda.
Väga head tantsumuusikat mängis ansambel Miraaž.
Terje Kuusmann

Kogumisring
Pühapäeval, 12. mail 2013 toimub Kareda vallas
Kogumisringil võetakse elanikelt TASUTA vastu ohtlikke ja elektroonikajäätmeid.
Olmejäätmeid vastu ei võeta!
Ohtlikud jäätmed on:
1.Kasutatud õlid ja õlifiltrijäätmed nagu õlifiltrid ja õlipakendid
2. Värvi-, liimi- ja lakijäätmed, nende pakendid ning nende ainetega määrdunud töövahendid
3. Lahustid, nagu näiteks tärpentin, atsetoon ja tehniline bensiin
4. Taimekaitse- ja putukatõrjevahendid ning nende pakendid
5. Patareid, vanad akud ja akuvedelikud, leeliselised pesuained
6. Kasutamata jäänud või aegunud ravimid ja farmaatsiatooted
7. Elavhõbedakraadiklaasid ja päevavalguslambid
Elektri- ja elektroonikajäätmed on:
Külmikud, pesumasinad, elektripliidid, mikrolaineahjud, elektriradiaatorid, kliimaseadmed, ventilaatorid, tolmuimejad, õmblusmasinad, röstrid, kellad, kaalud, kohvimasinad, raalid, sülearvutid, telefonid, mobiiltelefonid, automaatvastajad, printerid,
raadiod, televiisorid, videokaamerad ja -magnetofonid, muusikariistad, luminofoorlampide valgustid, sirged luminofoorlambid, kompaktlambid, elektritööriistad (v.a.
suured paiksed tööstuslikud tööriistad)
PEATUSKOHT
Vodja bussipeatuse juures
Viru bussipeatuse juures
Öötla küla bussipeatuse juures
Öötla mõisa juures
Esna endise kaupluse juures
Kareda bussipeatuse juures
Õle bussipeatuse juures
Ammuta vana kontorihoone juures
Küti bussipeatuse juures
Ataste küla Neste bussipeatuse juures
Peetri alevik Ämbra A ja O juures
Müüsleri Seltsimaja ees, korruselamu juures
Köisi endise teedevalitsuse maja juures

KELLAAEG
09.00 – 09.15
09.30 – 09.45
09.55 – 10.10
10.20 – 10.35
10.50 – 11.00
11.15 – 11.30
11.45 – 12.00
12.15 – 12.30
12.45 – 13.00
13.15 – 13.30
13.45 – 14.00
14.15 – 14.30
14.45 – 15.00

Palume kogumisringil jäätmed isiklikult üle anda. Projekti viib läbi MTÜ Kesk-Eesti
Jäätmehoolduskeskus (KEJHK). Lisainfo KEJHK telefonidel: 38 52 175 või 38 49 023.
Kogumisringe teenindab OÜ Kesto. Projekti rahastab SA Keskkonnainvesteeringute
Keskus.

Esmakordselt on võimalik kõiki pindalatoetusi
taotleda e-PRIAs!
Aprilli algusest on e-PRIA kasutajatele
avatud uus teenus „Minu niidud“, mis on
mõeldud just poollooduslike koosluste
alade aastaringseks haldamiseks ja elektrooniliseks
kooskõlastamiseks
Keskkonnaametiga. e-PRIA teenuste
kasutamiseks tuleb teil esmalt saada
e-PRIA kliendiks. Eraisikul piisab selleks

ID-kaardiga, Mobiil-IDga või pangaparoolidega e-PRIAsse sisse logimisest.
Probleemide korral helistage PRIA pindalatoetuste infotelefonil 7377 679 või
pöörduge e-posti aadressil info@pria.ee.
www.pria.ee/et/ePRIA/Leping.
ePRIA leping
www.pria.ee
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Aprill oli Peetris lastelaulukuu

Abigail Tikerpalu

Arli Orlovski

12. aprillil laulsid võidu lasteaiaja koolilapsed, 21. aprillil peeti
Kareda Valla majas PõhjaJärvamaa lauluvõistlust, kus
osalesid Kareda, Ambla, JärvaJaani, Koeru ja Albu valla parimad solistid.
Maret Einmann
Fotod: Getter Klaas
Valla laste lauluvõistlusel astus üles koolist ja lasteaiast kokku 22 noort esinejat.
Ette kanti nii vanu-häid kui ka uuemaid
lastelaule, esitati ballaade ja rokiti.
Südamliku ja meeleoluka kontserdi solistide seast valis žürii koosseisus Andrus
Kopliste, Katre Nukka ja Ele Vaga igast
vanuserühmast parimad esindama Kareda
valda piirkondlikul lauluvõistlusel.
Põhja-Järvamaa lauluvõistlusel said
5-7aastaste seast laulda Marleen Kons ja
Taavet Tikerpalu, 8-10 aastastest Karolin
Kons, Abigail Tikerpalu ja Arli Orlovski,
11-13aastastest Mari Einmann, ElsaPauliine Palu ning 14-16 aastaste seast
Liina Kruusement.
Parimad Põhja-Järvamaal
Lauluvõistluse piirkondlik Põhja-Järvamaa voor peeti seekord Kareda Valla
Majas, osales 44 5-19 aastast last.
Kareda valla lastele õpetas laulud selgeks
õpetaja Hedi Jürgen. Pärast piirkondliku
vooru lõppu olid õpetaja muljed rõõmsad. „On väga palju huvitavaid lapsi,“
lausus ta. „Just suuremate grupp hakkas
eriti kõrva, hingest tulevat laulu oli väga
hea kuulata.“
Hedi Jürgen tundis heameelt ka selle üle,
et kõik meie lapsed, kes edasi said, olid
kohal, keegi polnud haige. „Kõik olid
hästi hakkamas, pered kaasa elamas ja
osa saamas.“ Tõsi, valla rahvast võinuks

Elsa-Pauliine Palu

natuke rohkem kuulamas olla.
„Korraldus sujus ilusasti. Mulle oli väga
suur kergendus, kui sain teada, et meil on
helimees,“ lausus õpetaja Jürgen.
Võrratud olid need lapsed, kes end ise
pillil saadavad. „See, kui pill on saanud
juba nii enda omaks, et usaldad koos sellega ka lavale minna, on väga suur pluss,“
leidis Hedi Jürgen.
Kitarril saatis end ka Liina Kruusement
Peetri koolist. Ta esitas paljudele tuttava
Luisa Värgi laulu „Kodu“. „Ennast saata ei
ole üldse raske,“ ütles Liina ja lisas, et
kitarri õppis ta mängima tänu oma vennale Tõnisele, kes on seda pilli kunagi
koolis kitarriringis õppinud. „ Mõni aasta
tagasi suvel saigi see tõsisemalt ette võetud. Muusikakoolis pole ma kunagi käinud“ ütles Liina. Mõte valida just see laul
tekkis tal „Kodutunde“ saadet vaadates.
„Mulle on juba ammu see laul meeldinud, eriti selle sõnad, sest arvan, et nii
mõnigi tunneb ennast seal ära. Kuna see
laul on kitar-risaatega ja mõnusa tempoga, siis mõtlesingi, et miks mitte.“
„Kes veel ei hinga oma pilliga kokku, see
palub saatjaks ikka abimehe, aga kes niimoodi suudab, nagu näiteks ka Maria
Kraav Albust, et ta juba mitu aastat saadab ennast ise, on orgaaniliselt üks oma
laulu ja pilliga, see on imetlusväärne.“
Pillilapsi kasvab aga üha juurde. Õpetaja
Jürgenile meeldis ka see, et Orlovskite
pere oli kolme inimesega laval: Arli laulis,
Ege mängis rütmipilli ja Arlo saatis kitarril.
Hedi Jürgen ütles, et alati, kui üks sündmus hakkab läbi saama, jookseb peast
läbi juba kümme uut mõtet: kellega mida
saaks laulda, mida veel juurde õppida.
„Nii et seeme on juba mulda pandud. Mul
juba tuli üks väga ilus laul pähe,“ rõõmustas ta. „Ma arvan, et natuke võib folgi

Karolin Kons

Mari Einmann

poole liikuda, ei pea olema kõik keerulise
akordklaverisaatega laulud, võib lahendada ka veidi teises võtmes. Selleks on
meil kõik võimalused olemas ja selleks on
mul ka teadmisi ja oskusi.“
Sageli arutletakse, et võistlustel on esinejate pinge suur ja kaheldakse, kas üldse
tasub laulmises võistelda. „Siiski see kõik
arendab, lapsed pingutavad, annavad
endast midagi ning muutuvad üha paremaks. Ja tulemus on huvitav,“ leidis Hedi
Jürgen. „Nii hakkab kõik järgmisel aastal
jälle rõõmsalt peale.“
Lusti ja enesekindlust!
Üks mure lauluõpetajal siiski on.
„Meesõpetajad tooks võib-olla rohkem
poisse laulma,“ mõtiskles ta. „Täna on
poisse olnud eriti vähe, kuid Peetri koolis
ja lasteaias on noorem põlvkond meeshääli peale tulemas – esimesed kolm
kooliklassi sisaldavad juba laulupoisse.
Mul on südameasjaks, et lauluvõistlusel
seisaksid sama vahvalt ka poisid.“ Ta
leiab, et tuleb õpetada niimoodi, et ka
poisid tunneks, et laulda ja esineda on
äge, nad tahaks minna ja neid oleks seal
rohkelt.“
Piirkondlikku lauluvõistlust ohjas rõõmsa
tuju ja kindla sõnaga päevajuht Kadri
Käärde. „Mina võtan lauluvõistlust alati
nii, et pole oluline, kui tipptasemel lapsed
laulavad, vaid nad saavad lisaks laulmisvõimalusele ka esinemiskogemuse. Siin
on enam võõrast publikut, ennast tuleb
roh-kem kokku võtta kui oma koolis esinedes. See on hindamatu kogemus,“ leidis Kadri pärast kontserdi lõppu. „Mulle
meeldisid kõik need lapsed, kelle puhul
oli kuulda ja tunda, et nad laulsid oma
laulu kui lugu. Mitte lihtsalt ei kandnud
ette ilusat viisi ja sõnu, vaid jutustasid
lugu läbi enda.“
Mida teha, et võistlused hästi läheks?
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„Selleks on vaja leida enesekindlus,“ teab
Kadri Käärde. „Enesekindluse leiad aga
siis, kui sa tegeled alaga – kas või iga päev
natukene. Tänapäeval on nii hea võimalus: võta youtube ja lõõrita kaasa erinevaid lugusid! Muidugi on kasu ka andekate noorte kuulamisest – tule kuula teisi,
selle kaudu õpid ka.“ Kadri Käärde julgustas kõiki proovima kätt ka laulukirjutamises. „Istu korraks laua taha ja proovi!“
Žürii liige Andrus Kopliste ütles kõigile
kohaletulnutele, et muusikat tasub õppida. „Õppige muusikat, õppige laulmist,
praegu te võib-olla ei taju, kui palju see
teile elus annab.“ Juhendajatele soovis ta
pikka ja tugevat närvi. „Õpetage neid
südamega, seda on pärast ilus vaadata!“
Paidesse "Laulukaar 2013" poolfinaali
pääses piirkondlikust voorust igast vanusegrupist kolm last. Kareda valla lastest
valis žürii poolfinaali Abigail Tikerpalu,
Elsa-Pauliine Palu ja Liina Kruusemendi.

Taavet Tikerpalu, taustalauljad Marleen Kons ja Elisabeth Tikerpalu

Palju tänu osalejatele ja
korraldajatele!
Täname
- kõiki juhendajaid ja vahvaid laululapsi
- žüriid koosseisus Katre Nukka, Andrus
Kopliste ja Leelo Ambos
- helimeest Herman Rätsepat
- toredat päevajuhti Kadri Käärdet
- Vodja kooli abi eest korraldamisel
- "kohalikke taustajõude" Triin Pobbolit,
Terje Kuusmanni, Kristiina Krönkvisti ja
Külli Majorit.

Igakevadine
ettepanek
Teeme Ära talgupäev on oma olemuselt
üle Eestimaa kõlav ettepanek – ettepanek igas maanurgas üks tarvilik asi ette
võtta ja ära teha. Pärast prügikoristusaktsiooni ja mõttetalguid on Teeme Ära
juba neljandat aastat sündimas üle-eestilise talgupäevana, kus iga kogukond
saab ise otsustada, mida talgupäeval
ühiselt ära teha. Tuttavaks saanud ja
hästi omaks võetud talgupäeva formaat
leiab üha enam kaasalööjaid. Mullusel
talgupäeval peeti üle Eesti enam kui
1200 talgut. See tähendab, et ettepanekuga tuli kaasa enam kui 1200 talgujuhti, ettevõtlikku eestimaalast, kes kutsusid
talgupäeval kodudest välja tulema üle
32 000 inimese.
Tarmo Tüür
Teeme Ära talgupäeva eestvedaja

Liina Kruusement

Marleen Kons

Kareda vallas 4. mail
toimuvad talgud
Taatide mälestuseks Müüsleris
Kell 10-15. Talgute eesmärk : Vabadussõja
mälestusmärgi ümbruse korrastamine, et
hoida korras koht, mis oli oluline meie
taatidele (vanaisadele/vanavanaisadele)
ja mis aitab meil mõista ja väärtustada
kätte
võideldud
vabadust.
Traditsiooniliselt toimub vabariigi sünnipäeva ja võidupüha tähistamise maakondlik üritus just selles paigas.
Talgutööd: võsa saagimine, langetatud
võsa ja okste korjamine ning põletamine,
lehtede riisumine, tee ja trepi puhastamine. Kaasa võtta töökindad, saag, reha,
labidas, hea tuju, piknikukorv. Talgujuht
Terje Kuusmann, tel 5628 2255, e-post
terje420@hotmail.com. Kogunemine kell
10.00 Müüsleri bussipeatuses

Esna küla vana vallamaja heakorratalgud
Kell 10-13. Talgute eesmärk ja hüvang:
Kogukonnale avatud hoone krundi ja
siseruumide koristamine. Huvilistel on
võimalus näha, et mis seal "plangu" taga
tehakse... Talgutööd: Õues reha- ja labidatööd. Vana heina ja puidumaterjali
tassimine/ põletamine. Hoones ruumide
koristamine ehitusprahist. Talgujuht
Tõnu Taal, tel 502 7221, e-post ttaal54@
gmail.com. Kogunemine 10.00 Esna vana
vallamaja juures
Sauna hoone ja ümbruse korrastamine
Kell 10-15. Talgute eesmärgiks on koristada seest vana pastoraadi saunahoone ja
hoone ümbrus. Tulevikus võiks saada
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sellest hoonest kogukonna kooskäimiskoht ja koguduse maja. Kaasa võtta töökindad. Pärast tööd pakutakse talgulistele suppi. Talgujuht Jaanus Tammiste, tel
522 9857, e-post jaanus.tammiste@eelk.
ee
Müüsleri käsitöökoja talvepuude
talgud Kell 11-15. Talgute käigus tehakse ära käsitöökoja talvepuud. Talgutööd:
puude saagimine, lõhkumine ja riita
ladumine ning ümbruse korrastamine.
Kaasa võtta puude lõhkumiseks kirves,
töökindad, sauna käterätik ning hea tuju.
Talgulistele pakutakse suppi, sauna.
Talgujuht Andres Laukse, tel 521 8597,
e-post
andres.laukse@gmail.com.
Kogunemine Müüsleri käsitöökoja juurde
Esna küla talgud
Kell 10-18. Talgute eesmärk: Esna küla
heakorrastamine. Talgutööd: Esna
külaseltsingu maja ümbruse korrastus,
siseruumide ümberkorraldus, jõuvarude
olemasolul küttepuude varumine. Kaasa
võtta reha, töökindad, rõõmus meel!
Puude saagimiseks ja lõhkumiseks saag ja
kirved. Talgulistele pakutav: supp, kohv
ja kook, koduõlu. Talgujuht Ene Mikk , tel
525 1104 ,e-post moza@hot.ee
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Mis seal plangu taga
tehakse?
Reede, 19. aprilli lõunaks tõi ehitusfirma
TKM Ehitus kohale korstnaotste uuendamiseks ehitusmaterjali: kaks alusetäit telliseid ja hulga segukotte. Pakkusime firmale kogukonnaabi need õhtul varjule
viia. Suur oli mu rõõm, kui talguõhtule
tuli kaksteist inimest! Pärast sai ehitajaid
segamata uudistada ka juba tehtut.
Tänaseks on tööd kestnud üle kolme kuu.
Katusetöödeks on seni olnud haruldased
ilmad , ka valitsevad tuuled on soodsast
ida suunast olnud. Tähelepaneliku mööduja jaoks on Esna vallamaja välisilme
aina muutuv olnud. Pool katusest on
juba uue katusekivi ootel. Varsti saavad
veranda ja vinskap uue plekk-katuse.
Lähiajal kerkivad ka uued korstnad.
Uuel nädalal kanduvad tööd hoone tagumisele katusepoolele. Kahjuks ei saa me
selle projekti käigus sinna ehitada uusi

katuseuuke, kuna laekonstruktsioonide
avamisel ilmnes paljude kõdunenud
laetalade otste protežeerimise vajadus,
mis tingis tööde loetelu muutmisvajaduse. LEADER rahastusega projekti eelarve
on 43183,76 eur.
Pilte kommentaaridega katusevahetustöödest võib vaadata MTÜ Karessen FB
leheküljelt.
Teeme Ära talgupäeval osaleme ka sel
aastal. 4.mail toimetame kella 10.00 13.00-ni. Plaanis on rehitsemistööd ning
hoone ruumides ehitusjärgne koristustöö.
Ehk jõuame ka puuriidad teisaldada.
Osalejatele pakume kehakinnituseks ikka
traditsioonilist Karesseni seljankat. Maja
on avatud kõigile uudishimulikele!
Tõnu Taal

Politsei hoiatab: libakõnesid tegevad
kelmid on väga aktiivsed
Lääne prefektuurile on viimase kahe
nädala jooksul saabunud suur hulk teateid selle kohta, et vene keelt kõnelevatele vanematele inimestele teevad libakõnesid kelmid, kes nõuavad raha.
Skeem on tuttav juba aastatetagusest
ajast, kus helistajale teatatakse, et lähedane on sattunud liiklusõnnetusse ning
ametliku asjaajamise vältimiseks tuleb
maksta teatav summa raha.
Lääne prefektuuri juhtimiskeskusele on
sellistest juhtumitest teatatud viimase
kahe nädala jooksul 70 korral. Olukorra
muudab keerukaks see, et kahjuks on
toimunud ka neljal korral kelmidele raha
maksmine. Petistele makstud summad on
erinevad ja küündinud lausa mitme
tuhande euroni. Ühel juhul õnnestus
politseil kelmide tegevus ka peatada. 2.
aprillil tabas politseipatrull Pärnu linnas
kaks Leedu kodanikku, kes olid vanaini-

meselt raha vastu võtmas käinud. Kaks
nooremapoolset leedukat on Pärnu maakohtu määrusega kuueks kuuks võetud
vahi alla. Neile on esitatud kahtlustus
kelmust käsitleva paragrahvi alusel.
Kelmide jätkuv tegutsemine annab tunnistust sellest, et võrgustik on tunduvalt
laiahaardelisem ja elanikkond peab olema
valvas. Politsei soovitab tungivalt inimestel analoogsete kõnede korral raha mitte
maksta ja teatada sellisest kõnedest kohe
lühinumbril 110. Lääne prefektuuri haldusalas on kelmid hetkel aktiivsed Pärnu
ja Sindi linna piirkonnas. Politsei tegutseb
järjepidevalt kelmide tabamisega ning
inimeste hoiatamisega. Tänasest võib nii
Pärnu linna kauplustes, liinibussides kui
ka muudes käidavamates kohtades näha
politsei vastavasisulisi hoiatussilte, et
tõsta inimeste teadlikust. Teateid sellistest
juhtumitest on politseile saabunud ka

Lõuna ja Põhja prefektuuri territooriumilt. Lõuna prefektuuri territooriumil on
sarnase skeemi järgi tegutsevad kelmid
sel nädalal politsei huviorbiiti sattunud
Viljandi- ja Võrumaal, kokku pea kümmekonnal juhul. Kui enamus kelmidega
kokku puutunutest on juhtunust viivitamatult politseid teavitanud, siis üks
Viljandi vanaproua jõudis ohtu aimamata
ja heauskselt ukse taha ilmunud kelmile
500€ loovutada. Lääne prefektuur Pikk
18 80089 Pärnu laane@politsei.ee
Hedy Tammeleht
Pressiesindaja
Politsei- ja Piirivalveamet
444 6650, 5648 9065
hedy.tammeleht@politsei.ee

Koigi mõisa saalis kontsert-etendus "Kohtumine Raimond Valgrega". Piletid 6 EUR i täiskasvanu, 4 EUR i laps/pensionär eelmüügis
Koigi Vallavalitsuses tööpäeviti kell 10-16. Samuti ülekandega arveldusarvele 1120081898 märksõnaga kontsert ning oma nime ja
piletite arvu lisamisega. 1 tund enne kontserdi algust pileti hind 8 EUR i. Info telefonil 384 6435.
Kontsert-etendust toetavad Eesti Kultuurkapital ja Koigi vald.
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Jürikuu koolis
27. märtsil tähistasime koolis priiuse
põlistumise päeva kandes sinimustvalgeid
riideid ja sümboolikat. Ühiselt matkati
kogu kooliperega Müüslerisse, kus meenutati iseseisvuse taastamisega seotud paikkonnas aset leidnud sündmusi.
28. märtsil toimus projekti Targalt
Internetti raames 1.-3. klassile loeng teemal „Tere, Internet ja minu salapäevikud“,
4.-6. klassile teemal „Suhtlemine võrgustikes“ ja 7.-9. klassi õpilastele „Porno
Internetis.“
1. aprillil oli õpilastel võimalus kooliraadio kaudu lugeda teistele anekdoote.
Samuti võis sel päeval kanda naljakaid riideid.
2. aprillil külastasime eelkooli- ja kuni
seitsmenda klassi lastega Nokia
Kontserdimajas toimunud muusikali
„Shrek“. Tänu taarakampaaniale „Aitan
Lapsi“ tuli tasuda vaid etendusele sõidu
eest.
4. aprillil toimus lasteaias lastevanemate
koosolek.
Toimus kodutütarde infokoosolek, kus vaadati üle käesoleva kevad-suve kavandatud
tegevused.
Kati Tsirk osales Paides toimunud infopäeval „ Ettevõtlik kool ja Entrum avaseminar
Järvamaal“.

7. aprillil saavutasid Elsa-Pauliine Palu ja
Liisi Välb Saalihoki Minicupil Imaveres
Retla-Peetri ühistiimiga 5. koha.
8. aprillil osales õpetaja Helle Raunmägi
uurimistöö juhendajate koolitusel. Toimus
hoolekogu koosolek.
9. aprillil osales Kati Tsirk koolitusel
„Loovus- vabadus?“
10. aprillil kohtuti koolimajas MTÜ Läbi
Tähevärava eestvedamisel Irje Karjuse ehk
Metsamooriga teemal „Puude olemus ja
mõju inimesele“.
Direktor Janno Nau osales info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alasel kahepäevasel koolitusel Pärnus.
11. aprillil toimus kodutütardele kaardilugemise õppus maastikul.
12. aprillil leidis aset projekti Tagasi Kooli
raames enesemääratluse loeng 4.-9. klassile. Külalisõpetajaks oli Carina Paju.
Lasteaia saalis toimus Kareda valla laste
lauluvõistlus ning Roosna-Allikul toimunud
„Originaalse osaoskuse olümpiaadil“ saavutasid Mari Einmann, Elsa-Pauliine Palu,
Urmo Dikker ja Rasmus Lilletai teise koha.
12.-14. aprillil toimus kodutütarde matkatarkuste laager, kus meie koolist võtsid
osa Liina Kruusement, Helina Välb, Sofia
Bristol, Kirke Koppel ja Birgit Korbe.
15. aprillil oli koolis õpilastele esmaabi

koolitus. Toimus hoolekogu laiendatud
koosolek koos õpetajate ja lapsevanematest
huvilistega.
16. aprillil osales Kati Tsirk maakonna
noorsootöö teabepäeval.
17. aprillil osalesid 7.-9. klassi õpilased
Roosna-Allikul politsei poolt korraldatud
koolitusel „Turvaliselt siia-sinna“, kus räägiti sõiduki turvavöö kasutamise vajalikkusest.
19. aprillil osalesid Tanel Treimann,
Kaido Hummel, Jaan-Markus Järva, Liina
Kruusement, Helina Välb, Elis-Erika Maasi,
Elsa-Pauliine Palu, Mari Einmann, Liisi Välb
ning Kirke Anton õp. Hedi Jürgeni juhendamisel Türil toimunud regilaulul.
20.-21. aprillil esindas Helina Välb
kodutütarde 4-liikmelise võistkonnaga
Järvamaad Tartumaal toimunud kodutütarde oskusvõistlusel.
22.-25. aprillil osales õpetaja Tuuli Järva
laagrikasvatajate koolitusel.
Täname Jaanus Tammistet ning perekondi
Joosepson ja Tikerpalu, kes on abistanud
meid transpordiga!
Endiselt ootame vanapaberit hiljemalt 4.
maini. Tühjendage oma panipaiku vanast
paberist!
Ilusat kevadet!

Aprill lasteaias
Jürikuu tõi lasteaeda rõõmu kevadisest päikesest ja linnulaulust. Viimasel paaril nädalal oleme saanud tervitada uusi kevadekuulutajaid. Oleme keskendunud terviseteemadele. Tervislike eluviiside kujunemisele pannakse alus juba lapsepõlves ja oleme rõõmuga näinud kuivõrd valmis on lapsed tervislikke valikuid tegema. 1.-5. aprill oli lasteaias
naljanädal.
04. aprillil toimus lasteaias lastevanemate
koosolek. Tutvustasime projekti “Kiusamisest
vaba lasteaed”, millega liitusime käesoleva
aasta alguses. Programmi, mis sai alguse
Austraaliast levides edasi Taani, tõi Eestisse
MTÜ Lastekaitse Liit. Programmi eesmärk
on kiusamise vähendamine, heade suhete
hoidmise õpetamine. Programmi neli põhiväärtust on : sallivus, ausus, julgus, hoolimine. Programmiga käib kaasas metoodilise
vahendina Suur Karu ja Väikesed Karud,
kellest igaüks saab ühe lapse omaks. Karud
on rühmas laste sõbrad, kellega jagada
rõõmu ja muret , samuti saavad karud olla
abiks, kui lapsel endal puudub julgus ennast
avada. Rühmades toimuvad nn karukoosolekud, kus lapsed arutavad koos karudega
hea läbisaamise saladusi. Karu õpetab, et sul
võib rühmas olla üks või kaks sõpra, aga sa

pead olema kõigile rühmakaaslastele hea
kaaslane. Programmiga käib kaasas kohver
värviliste piltidega, mille abil saab läbi mängida – arutada käitumisjuhiseid, kus nähakse ebaõiglust. Programmi metoodika pöörab
tähelepanu sellele, et olukorrad ja tunded ei
piirdu vaid hea, halva ja normaalsega, vaid
sellele, et meil kõigil on palju erinevaid
emotsioone. 2013. aasta sügisest laieneb
programm ka algklassidele.
Teise tähtsa teema tõstatas Annika Laub, kes
kutsus lapsevanemaid üles panustama lasteaia õueala põnevamaks muutmisele. Ideed,
ettepanekud ja reaalne abi on oodatud!
12. aprillil toimus Kareda valla laste lauuvõistlus, millest võtsid osa ka lasteaialapsed.
Julged lauljad olid Hannes Truska, Elisabeth
Tikerpalu, Marleen Kons, Taavet Tikerpalu.
Marleen ja Taavet esindasid Kareda valda
Põhja – Järvamaa lauste lauluvõistlusel
pühapäeval 21. aprillil.
Südamenädala raames koguti rühmas Väike
Peeter laste menüüsid, et teada saada, mida
lapsed kodudes armastavad süüa ja ehk
saab neidsamu toite ka teinekord lasteaias
pakkuda. Senisest rohkem oli sellel nädalal
liikumise jälgimist, 17. aprillil võeti ette ka
väike jalgrattamatk. Kuu kolmas nädal on

pühendatud südame tervisele. 19. aprillil oli
lasteaias “Hips – hops – hups perekondlik
sportlik õhtupoolik”. Väga tuulisele, ent
päiksesepaistelisele ilmale vaatamata oli
lasteaia hoovi kogunenud rohkem kui kümmekond last vanematega. Lähtudes sellest,
et tugeva ja kauakestva südame heaks peab
tegema mõõdukat ja aeg – ajalt pingutust
nõudvat sporti, olime lasteaia hoovile loonud terviseraja. Terviserajal sai igaüks end
proovile panna jooksus, hüppamises, tasakaalu hoidmises, täpsuses ja ka teadmistes.
Ühtlasi uurisime peredelt, mis võiks olla
tervisliku eluviisi moto ja kõlama jäi mõte: “
Mõõdukuds kõiges, nii toidus kui spordis!”
Samuti olid kõik sportijad nõus, et rõõmus
meel on lapsele see kõige vajalikum ja tähtsam. Pärast liigutamist terviserajal olid kõik
oodatud keha kinnitama. Laud oli kaetud
tervislike suupistetega, aitäh kõigile, kes
seda katta aitasid! Laua ääres said kõik osalejad osa programmi “Kiusamisest vabaks”
massaazi metoodikast ja ühtlasi saime vanematega arutada ka projekti edasist elluviimist lasteaias. Hea meel on meil ka selle üle,
et ühele toredale linnupaarile pani pesakasti
vana vahtra külge Grete isa Erko, aitäh!
Jääme uusi elanikke põnevusega ootama.
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Lasteaias on kogunenud hulk häid ütlemisi:
• (Poiss, 6a) vaatab Naksitrallide teatrikuulutust, näitab näpuga tegelaste peale ja ütleb: „ Muhv, Kingpool, Hammalsabe.“
• Poiss (4) jookseb õues õpetaja juurde käes saarepuu leht. Õpetaja küsib, et mis puuleht see ka on. Poiss vastab rõõmsalt :“
Saaremaa“.
• Lõunasöögi lõpus ütleb (Poiss, 6a)“ Võtan leiba ka, leivanädal ju ikkagi!“
• Külas on tuletõrjujad ja Nublu. Jutt käib suitsetamisest. On see hea või halb. Kes tohib ja kes mitte. Üks 6 aastane poiss arvab, et
vanad inimesed võivad suitsetada, nad surevad ju niikuinii varsti ära....
• Poiss, 6a muutub voodis rahutuks ja teatab: “Mul hakkas nohu jooksma, lähen võtan õige peldikupaberit!”
• Vanaemale ei meeldi kui ma silmi pööritan aga mina ikka pööritan, sest silmad tahavad ka ju liigutamist. (Tüdruk, 6a)
• (Tüdruk 5a) mängib teiste tüdrukutega Aliast ja peab seletama uut kaarti. Tüdruk hoiab kaarti enda vastas ja hõikab: “See on
siga ja ta on metsik!”
• (Poiss 5a) loobus hommikupudrust. Ta oli hommikul juba kodus söönud, nimelt kaks paari vorstisaiu!
• (Poiss, 6a): Minu emme on issist mitu korda kilosem, aga issi jõuab teda ikka tõsta!
• Hommikuringis rääkisime poiste ja tüdrukute vahelisetest erinevustest. Rääkisime riietusest ja ka sellest, et mõnes kultuuris kan
navad kleite - seelikuid ka poisid ja mehed. (Poiss, 5a) kuulab seda tähelepanelikult ja ütleb siis väga veendunult: “Unusta ära!
Mina kannan ikka viigipükse, sinist lipsu ja pluusi!”.

Kodutütarde kevadised
toimetused
Aprillikuu on kodutütardele möödunud
kiirelt ja tegusalt. Oleme osalenud nii
rühma- kui maakondlikes tegevustes.
4. aprilli töökoosolekul arutasime kevade
ja suve tegevusi ning plaane. Ees on palju
põnevaid ettevõtmisi ja laagreid.
11. aprilliks olime Liinaga valmistanud
ette praktilised kaardilugemise õppused
noorematele kodutütardele koolimaja
ümbruses. Kaardile olid märgitud kohad,
kust tüdrukud pidid leidma mõned
tähed, millest kokku sai lugeda sõna
TUBLI! Rajale mindi ükshaaval, trotsides
lund, vihma ja tuult. Teised mängisid
samal ajal koolimaja saalis lõbusaid seltskonnamänge.
12-14. aprillil käisin koos Liina, kahe
Kirke, Sofia ja Birgitiga Kodutütarde
Matkatarkuste laagris, mis sedapuhku
toimus Retla Koolis ning selle lähiümbruses. Paralleelselt toimusid erinevad õpitoad. Vanematel kodutütardel oli võimalik õppida pajukoorest köit punuma.
Kuna koor oli veel kinni, keetsime
pajuoksi katelokiga lõkkel. Lisaks toimusid korvipunumise, morse, salakirja, matkakoti pakkimise, sõlmede, rahavatantsu,
mängude, globaalsete teemade jm õpitoad. Kes osalesid, jäid rahule. Täname
kodutütardega Kaidi-Ly Välbi ja Raul
Suuderit, kes aitasid transpordiga ja viisid tüdrukud laagrisse ning samuti Lilian
Bristolit, kes aitas kaugema kandi rahval
koju tagasi jõuda.
20-21. aprillil osalesin ma koos kahe
Paide ja ühe Koeru tüdrukuga vabariiklikul
Kodutütarde
Oskusvõistlusel
Tartumaal, kuid sellest juba pikemalt
järgmises Vallalehes.
Helina Välb
Kodutütarde rühmajuht

Inspiratsiooniõhtu puude olemusest ja mõjust...
Aprillikuu kümnendal õhtul olime projekti „Traditsioonide künnisel“ raames külla
kutsunud Metsamoor Irje Karjuse. Ta jõudis kohale kõigist varem, tutvus meie
kohaliku oluga küsimusi esitades ning
pakkis koolimaja saali lava äärele oma
aardekirstud lahti. Väljakuulutatud alguse
ajaks kogunes saali 17 huvilist osa saama
puudest ja nende olemusest ning tähendusest aastasadade ja –tuhandete jooksul.
Irje jutustas kaasahaaravalt oma loo, kuidas ta taimedeni jõudis ning mida need
tema jaoks tähendavad. Rääkisime erinevate puude mõjust inimesele. Näiteks
tamm on tugeva toimega ning toob inimeses esile pigem need omadused, mis tal
loomuomaselt olemas on, toetab eesmärkide seadmist, püüdlusi, jõulisust. Pärn
seevastu on õrna naiseliku olemusega
puu, hooliva energeetikaga, toetab murede lahendamisel ning haigustest tervenemisel. Saar on iidsetest aegadest tuntud
kui väga maagiline puu, temas on salapära, paindlikkust, võluväge. Niisamuti sarapuu. Sarapuu oksaga peletati vanal ajal
madusid. Sarapuu oksaga maapinnale
tõmmatud joonest ei pidavat maod üle
tulema. Sel viisil tutvusime pea kõikide
meie kliimas kasvavate puudega. Sekka
mõned lood elust ja legendid esivanematelt.
Maitsesime üheskoos Puujõu ja
Teelemineku teed. Neist esimene koosnes
kaselehtedest ning männi ja kuusekasvudest. See tee annab eestimaiste puude
väge ja jõudu. Kask hoolitseb ja lohutab,
mänd rahustab mässavat vaimu ja tunded
muutuvad selgeks. Taastub seesmine tasakaal ja rahu. Kuusk kingib loomingulisust
ja inspiratsiooni. Kuusk kaotab nukruse ja
annab Sulle positiivset elujõudu.

Teeleminekuteed on soovitav juua, kui
keha annab valumärke. Valumärke annab
keha aga siis, kui mõtted on läinud valele
rajale, kuid sa pole seda ise tähele pannud. Meliss peatab negatiivse leviku, kask
viib selle välja ja pune annab turvatunde.
Nii saad jälle mõtted õigele teele ja keha
vabaneb valust.
Vestlusringi lõppedes oli soovijatel võimalik loodustooteid kaasa osta.
Viimane selle sarja kohtumine toimub 17.
mai õhtul kell 17 koolimajas. Külla tuleb
Urve Kaaristu, kes tutvustab helide ja
häälte tähtsust põlisrahvastel. Olete lahkelt oodatud!
Kaidi-Ly Välb
Läbi Tähevärava
Juhatuse liige
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TEATED

Sambla Juuli pajatusi

KUULUTUSED

REKLAAM

Kareda raamatukogu lahtiolekuajad maikuus:
1. mail suletud seoses riigipühaga.
Avatud teisipäeval, kolmapäeval ja reedel
kl 9.00 - 18.00 (3., 7., 8. ja 10.mail) .
Alates 14. maist on raamatukogu suletud
seoses juhataja puhkusega, puhkuse
ajal avatud esmaspäeviti kl 15.00 - 19.00
(20. ja 27. mail)- Muul ajal saab tagastatavad raamatud jätta Kareda Vallavalitsusse, värsket perioodikat saab lugeda vallavalitsuse kollases koridoris.
Kareda Valla Raamatukogu tänab
lugejate nimel kõiki, kes kinkisid
aprillikuus raamatukogule raamatuid ja ajakirju.

Eloke om na kiire, et mitte kuidagist tollele
tempole järgi es jõua. Aga muidu lähe
hästi, isegi toredasti. Keike ma tee illusti
kalendri järgi. Kari om mul jubba välla
lastu. Mustukesel tuli kohe teine noorus
pääle, kui ma ta heinamaale viisi. Kevadine
künd olle ka jubba tehtu. Es see lugenu
miskit, et maa veits märg. Hobene vaatas
küll mind veits immelikult, aga kus ta minu
käest pääse. Panin ta saha ette ja muudkui
aga kündsime ja kündsime. Tervisepäivä
me pidasime oma küla eitedega ää. Tegime
kohe ühe pärastlõunase vaikse istumise.
Igaüts tõi lauale oma äranägemise järgi.
Keikse kuumem uudis olle, et vallavanema
valimise konkurss olle toimunu. Konkurss
olla kuulutetu avalik, aga kandidaadi oliva
anonüümse. Aga kuna ma tahtsi ikke keike
täpselt teada, siis ma tapsi tolle eesmärgi
nimel oma sea. No ja egas sea põrn valetanugi. Ets olnu nii võitjaid kui kaotajaid.
Valituks sai täpselt see, kes olli sobilik. Ja
seda ma ütli, et vali keda sa vali, ikke om nii,
et ühtedele meeldib ja teistele mitte. Egas
paljusid üldse huvitagi mis om, vai
mis saa. Nüüd ma pea jälle minema.
Vanamees jubba vehkle nagu hüpiknukk
sääl ukse pääl. No
ets ta hädalda tolle aiamaa kaevamise
pärast. Ma ikke püüa teda maha rahustada,
et om iga aasta saanu see maa üles kaivatu, no mis sellel tänavusel aastal siis teisiti
peaks olema. Järgmine kord jälle uued
uudised. Olge mõnusad. Ilusat kevadet!
Ikke ja alati teite Juuli.

Hea uudis Peetri postkontorilt!
Peetri postkontorisse paigaldati makseterminal ja alates 16. aprillist saab postkontoris sooritada kaardimakseid.
Postkontoris saab sõlmida liikluskindlustust. Vali soodsaim ja sobivaim pakkumine 7 kindlustusseltsi hulgast.
Peetri postkontor avatud:
E 12.00-15.30
T-N 8.00-12.00
R 8.00-10.00

Muuseumiöö „Öös on inimesi”
kutsub Sargvere mõisa muuseumisse
Laupäeval, 18.mail kell 18.00-23.00
avama koos Andres Kruusmaaga Eesti
Genealoogia Seltsi huviringi “Juurte
juurde” leidma Peetri kihelkonna regilaulikute pärijaid ja pärimust, laulma
koos regilaule, külalisena Janika Oras
lastele seiklusmäng “Otsi üles mõisapere”. Oma tulekust palume ette teatada
telefonil 5149619 või sargveremes@
gmail.com
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EELK Järva-Peetri Püha Peetruse koguduse teated:
28.aprill 2013 kell 12.00 Jumalateenistus
armulauaga
12.mai 2013 kell 12.00 Jumalateenistus
armulauaga
26. mai 2013 kell 12.00 Jumalateenistus
armulauaga
Veel on võimalus soovijatel liituda leerikursusega. Huvitatutel võtta ühendust
aadressil jarva-peetri@eelk.ee või diakon Jaanus Tammistega 51 41 486 jaanus.tammiste@eelk.ee

Sargvere mõis palub uudistama
Südamaa tantsutuba
Reedel, 24.mail kell 19.00-21.00
Ootame kõiki suuri ja väikseid Sargvere
mõisa saali koos ringmängima ja tanstima Eesti ja teiste rahvaste külapidude
tantse alates 19.sajandist. Kaasa palume
võtta midagi söögipoolist ühisele teelauale, vahetusjalanõud ja Sargvere
mõisa peahoone taastamise heaks kogumiskarpi soovitusliku annetuse! Lähem
info telefonil 5149619 või sargveremes@gmail.com

EESTI PÕLLUMAJANDUSMUUSEUM KOGUB
omavalmistatud traktoreid ja mälestusi
nende kohta. Ootame meenutusi inimestelt,
kes on ise mõne traktori konstrueerinud.
Vajadusel teeme Teiega intervjuu.
Mälestusi kogutakse ka
1992. a. põllumajandusreformi kohta.
Teretulnud on ka fotod, joonised, dokumendid
jne.

Küsimustikud on saadaval aadressil:
http://epm.ee/Traktorid
http://epm.ee/Reform
Kontaktandmed:
Eesti Põllumajandusmuuseum, Pargi 4,
Ülenurme, Tartumaa, 61714. telefon 7 383 818
kaarel.vissel@epm.ee

KAREDA VALLALEHT
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Väljaandja: Kareda Vallavalitsus
Toimetaja: Getter Klaas, tel 566 62038,
e-post: getter@kareda.ee
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada.
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